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Бюлетень УККА
січeнь 2019…79 років – це тільки початок

 УККА закликає добровольців брати 
участь в Місії Спостереження за Виборами 

Український Конґресовий Комітет Америки (УККА), 
найбільше представництво американців українського 
походження, ще раз бере активну участь у майбутніх 
президентських виборах і в даний час проводить 

реєстрацію кандидатів на Місію Спостереження за 
Виборами (МСВ), які відбудуться в Україні 31 березня 
2019 року. 

Мета Місії УККА – це підтримка більш відкритого і 
прозорого виборчого процесу на президентських 
виборах, специфічно, щоб контролювати дотримання 
закону, запобіганню порушень і провокацій на 
виборчих дільницях під час голосування і в оцінці 
виборчого процесу. УККА не підтримує жодного 
кандидата або політичну партію, але підтримує 
відданість України дотримуватися стандартів ОБСЄ 
для вільних і чесних виборів, який точно відображає 
волю виборців. Тому Місія УККА складається з 
добровольців - зареєстрованих міжнародних 
спостерігачів, які самі покривають всі витрати, 
пов'язані з їх участю в Місії, в тому числі, витрати на 
переїзд, проживання і харчування. 

З багаторічним досвідом у спостереженні за виборами 
УККА проведе обов'язкову професійну підготовку 
своїх спостерігачів про те, як краще виконувати 
функцію міжнародного спостерігача, зокрема 
обов’язковий семінар, який спеціяльно звертатиме 
увагу про можливість ворожого середовища. Офіційні 
акредитації будуть видані Центральною Виборчою 
Комісією і і вручені через УККА, що також організує 
пересування по країні і житло, і забезпечить 
спостерігачів всеохоплюючим інформаційним 
пакетом.  Місія УККА буде слідкувати за виборами по 
всій Україні, з особливим акцентом на східних і 
південних областях і в дипломатичних місіях у США. 

За більш детальною інформацією про Місію УККА - 

Міжнародних Спостерігачів за виборами, або 
зареєструватися, просимо увійти на веб-сторінку 

УККА www.ucca.org або сконтактуватися з Крайовою 
канцелярією електронною поштою: ucca@ucca.org. 

УККА вітає Українську Автокефальну 
Православну Церкву 

20 грудня 2018 Президент УККА і віце-президент 
Світового Конґресу Українців (СКУ), Андрій Футей, 
зустрівся з його Блаженнішим Митрополитом Епіфанієм, 

новообраним Священослужителем Православної Церкви 
України.  Директор місії СКУ в Україні, Сергій Касянчук, 
приєднався до Футея у складі делегації СКУ, щоб привітати 
Митрополита Київського та всієї України Його Блаженство 

Епифанія з його обранням, під час історичного об'єднаного 
Синоду у Києві на найвищий пост Православної Церкви в 
Україні. 

Делеґація СКУ передала лист Блаженнішому від Павла 
Ґрода, новообраного президента СКУ, в якому м. ін. 
читаємо: "ми вважаємо, що відданість християнським 

ідеалам, глибина духовного переконання і мудрості стане 
гарантією Вашого успішного служіння Православній 
Церкві України, що втілює в собі багатовікові прагнення 
мільйонів українських православних християн про свою 
власну, незалежну від московського Патріярхату, 
автокефальну Православну Церкву України." 

Сторони обговорили загальні сфери майбутньої співпраці 
між автокефальною Православною Церквою України та 
СКУ, в тому числі її широке визнання і світове об’єднання 
українських православних церков. 

З Новим Роком! 
Нехай 2019 принесе Вам здоров'я, щастя, а Україні - мир! 

http://www.ucca.org/
mailto:ucca@ucca.org
https://www.ucca.org


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

УККА вшановуватиме 5-ту річницю 
Небесної Сотні 

УККА провів кампанію писання 
Різдвяних листів на підтримку 

українських полонених 

25 листопада 2018 р., Російська Федерація 
вчинила напад на три беззбройні українські 
військово-морські кораблі, захопивши судна і 
незаконно, заарештувала всіх 24 українських 
моряків на борту. У зв’язку з тим, УККА 
закликав громаду підтримати міжнародну 
акцію "FreeUkrainePOWs", яку  розпочало 

Міністерство Закордонних Справ України та 
звернулося до прихильників поширити цю 
кампанію через різні соціяльні мережі, 
використовуючи наступні лозунги: 

#FreeUkrainianPOWs 

#RussiaAttacksUkraine 

#StopRussianAggression 

Використовуючи кожний доступний спосіб 
негайного розповсюдження, УККА, 17 грудня, 
розпочав акцію писання листів до незаконно 
затриманих, хоробрих моряків, щоб вони 
знали, що ми не забули про них і робимо все 

можливе для їхньої підтримки. 

У цей святковий час просимо приєднатись 
до акції УККА писання листів! 

За додатковими інформаціями про акцію 
писання листів просимо увійти на 
https://mailchi.mp/f1b8346bfb84/freeukrainianpo

ws-for-christmas 

  

Мільйони українців назавжди запам’ятають цю 
історичну дату: 15 грудня 2018 р.  Саме в цей день 
Синод заснував єдину, рідну, автокефальну 
Православну Церкву України. 
Український Конґресовий Комітет Америки, 
найбільша організація що представляє 1,5 

мільйони американців українського походження, 
тепло вітає створення єдиної, рідної 
автокефальної Православної Церкви України і 
висловлює подяку Вселенському Патріярху 
матиринської церкви Константинополя 
Варфоломію, за його тверду підтримку, що 
дозволило уможливити цю знаменну/історичну 
подію. 
УККА так само щиро вітає Його Блаженство 

Епіфанія з Його обранням на пост Митрополита 
Київського і всієї України. Ми дякуємо 
Святійшому Патріярху Філарету за його 
принципову позицію і довготривале стратегічне 
правління в боротьбі за незалежність Української 
Православної Церкви. 

УККА вітає об'єднавчий Синод 

8-го лютого у Вашінґтоні, УККА проведе
конференцію вшанування 5-ої річниці трагічного
ювілею Небесної Сотні.

На конференції, "Історія Небесної Сотні" будуть 
проведені дві групові дискусії «Свідки історії» і 
"Наслідки самопожертви" разом з програмною 
промовою високопоставлених урядовців. 
Законодавчі урядовці та очевидці обговорять 
історичну значимість цих фатальних днів в 
лютому, п'ять років тому, і невід'ємну ролю, яку 
грає українська громада в США у допомозі своїй 
батьківщині - Україні з 2014 року і по сьогодні. 
Ми запрошуємо до участи в конференції 8-го 

лютого, щоб пам'ятати і віддати честь тим, хто 
віддав своє життя обороняючи Україну – Героям 
Небесної Сотні. 

За додатковими інформаціями або реєстрації на 
конференцію, просимо сконтактуватися з 
Крайовою канцелярією УККА.  Більш детальні 
інформації можна отримати на нашій веб-сторінці і 
на Facebook. 

https://mailchi.mp/f1b8346bfb84/freeukrainianpows-for-christmas
https://mailchi.mp/f1b8346bfb84/freeukrainianpows-for-christmas
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UCCA Calls for Volunteers to 
serve as Election Monitors 

  

The Ukrainian Congress Committee of America (UCCA), 

the largest representation of Americans of Ukrainian 

descent, is once again taking an active part in the upcoming 

presidential elections and is currently registering applicants 

for its Election Observation Mission (EOM), which will 

travel to Ukraine to monitor the March 31, 2019 vote. 

 

The goal of the UCCA EOM  is to support a more open and 

transparent electoral process during the presidential 

elections, specifically to monitor adherence to the law, 

prevent violations and provocations at polling stations 

during voting and provide an assessment of the electoral 

process. The UCCA does not support any one candidate or 

political party and supports Ukraine’s commitment to OSCE 

standards for a free and fair election that accurately reflects 

the will of the electorate. The UCCA-EOM is therefore 

comprised of volunteers, with registered International 

Election Observers responsible for all costs related to their 

participation in the UCCA-EOM, including, but not limited 

to, travel and lodging.  

 

With long-term experience in observing elections, the 

UCCA EOM will conduct mandatory training briefings for 

its observers on how best to serve as international election 

monitors, including a special seminar addressing possible 

hostile environments. Official CEC accreditation will be 

provided and coordinated through the UCCA, which will 

also organize in-country travel and lodging, translators and 

guides, if necessary, as well as comprehensive informational 

packets.  The UCCA Mission will monitor the elections 

throughout Ukraine with particular focus on Eastern and 

Southern oblasts, and in diplomatic missions in the United 

States.  

 

 

For further information about the UCCA's International 

Election Observer program, or to register, please visit the 

UCCA’s website at www.ucca.org or contact the National 

Office, by email at ucca@ucca.org.  

 

 

On December 20, 2018, UCCA President and Ukrainian 

World Congress (UWC) Vice President, Andriy Futey met 

with His Beatitude Metropolitan Epifaniy, the newly 

elected Primate of the Orthodox Church of Ukraine.  The 

Director of the UWC Mission in Ukraine, Serhiy 

Kasyanchuk, joined Futey as part of the UWC delegation, 

to congratulate Metropolitan of Kyiv and All Ukraine His 

Beatitude Epifaniy on his election during the historic 

Unifying Synod in Kyiv to the highest-ranking position of 

Primate of the Orthodox Church of Ukraine.  

 

The UWC delegation presented a letter to His Beatitude 

from Pavlo Grod, the newly-elected UWC President, in 

which it stated,  “We believe that commitment to Christian 

ideals, depth of spiritual conviction and wisdom will 

become the guarantors of your successful service to the 

Orthodox Church of Ukraine that embodies the centuries-

old aspirations of millions of Ukrainian Orthodox 

Christians for their own, independent from the Moscow 

Patriarchate, Ukrainian autocephalous native Orthodox 

Church.” 

The parties discussed general areas of future cooperation 

between the Orthodox Church of Ukraine and the UWC, 

including the broad recognition and consolidation in the 

world of the newly established Church. 

 

UCCA Congratulates Ukrainian 
Autocephalous Orthodox Church 

HAPPY NEW YEAR!   
May 2019 bring you much health, happiness, and Peace to Ukraine! 

http://www.ucca.org/
http://www.ucca.org/


   

 

 On February 6th, UCCA will be hosting a 

conference in Washington, DC to commemorate the 

tragic 5th anniversary of the Heavenly Hundred.   

 

The half-day conference, entitled, “The Story of 

the Heavenly Hundred” will feature two panel 

discussions “Witnesses to History” and “Aftermath 

to Sacrifice” along with a keynote address by a 

high-level government official.  Both policy-makers 

and eyewitnesses will discuss the historical 

significance of those fateful days in February, five 

years ago, and the integral role the organized U.S. 

Ukrainian hromada has played to assist their 

homeland/Ukraine since 2014. 

 

Please join us on February 6th to remember and pay 

our respects to those that gave their lives in 

defense of Ukraine - the Heavenly Hundred 

heroes. 
 

For more information, or to register for the 

conference, please contact the UNIS Office at (202) 

547-0018.  More information can be found on our 

website and Facebook page. 

 

UCCA to Commemorate the  
5th Anniversary of the 

Heavenly Hundred 
 

UCCA Launches Christmas Letter 

Writing Campaign to Support our 

Ukrainian Hostages 

 Following the Russian Federation’s November 25th 

deliberate attack on three unarmed Ukrainian Naval 

vessels, seizing the ships and illegally capturing all 

24 Ukrainian sailors on board, UCCA urged the 

community to support the “FreeUkrainePOWs” 

international campaign spearheaded by the Ministry 

of Foreign Affairs of Ukraine. Supporters were 

asked to share their activism with others through 

social media, using the following hashtags: 

#FreeUkrainianPOWs 

#RussiaAttacksUkraine 

#StopRussianAggression 

 

In addition to taking every available measure to 

secure their immediate release, on December 17th, 

UCCA launched a Holiday Letter Writing Campaign 

to let the illegally detained, brave sailors know that 

we have not forgotten about them and are doing all 

that we can to support them.  

 

 
 

Please join UCCA’s Letter Writing Campaign this 

Holiday Season! 

For more information about the letter writing 

campaign, please visit -

https://mailchi.mp/f1b8346bfb84/freeukrainianpow

s-for-christmas 

. 

UCCA Welcomes the Unifying 
Synod  

 
For millions of Ukrainians, December 15, 2018 will 

forever remain an historic date.  It was on this day the 

Synod (Unifying Council) established a single, native 

autocephalous Orthodox Church of Ukraine. 

 

Ukrainian Congress Committee of America, the largest 

representative organization of the 1.5 million Americans 

of Ukrainian descent, warmly welcomes the 

establishment of the single, native autocephalous 

Orthodox Church of Ukraine, and expresses gratitude to 

Ecumenical Patriarch Bartholomew of the Mother Church 

of Constantinople, for his unwavering support that 

enabled this momentous/historic event possible.  

 

UCCA likewise sincerely congratulates His Beatitude 

Epifaniy, on his election as Metropolitan of Kyiv and All 

Ukraine, and thanks His Holiness Patriarch Filaret for his 

principled position and long-term stewardship in the 

struggle for an independent Ukrainian Orthodox Church.   
 

https://mailchi.mp/f1b8346bfb84/freeukrainianpows-for-christmas?fbclid=IwAR2VKt7aqr8gCJ2FquzaRSux3iNu_mQHMbO6cPvo1nCM0Qn9hNlqaeaEHeU
https://mailchi.mp/f1b8346bfb84/freeukrainianpows-for-christmas?fbclid=IwAR2VKt7aqr8gCJ2FquzaRSux3iNu_mQHMbO6cPvo1nCM0Qn9hNlqaeaEHeU
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